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Com início de chuvas, comitê decide
não ligar termelétricas mais caras

Pesquisa constata só 8% de imagens
verdadeiras em grupos de WhatsApp
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Atividade econômica registra
terceiro mês seguido de crescimento

STF decide que imóveis
de programa habitacional

não pagam tributos

Esporte

São Paulo, quinta-feira, 18 de outubro de 2018www.jor nalodiasp.com.br

Fonte: Climatempo

Manhã Tarde Noite

29º C

20º C

Quinta: Sol com
muitas nuvens.
Pancadas de chuva
à tarde e à noite.

Previsão do Tempo
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Comercial
Compra:   3,68
Venda:       3,68

Turismo
Compra:   3,66
Venda:       3,88

Compra:   4,23
Venda:       4,23

Compra: 133,95
Venda:     162,40

Adriano de Souza
lesiona joelho no

 Rip Curl Pro Portugal

Kartismo: Alberto
Otazú vence GP
Nelson Piquet
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O piloto Alberto Otazú (Al-
pie Escola de Pilotagem/Insti-
tuto Desenvolve/AVSP/Imab/
Rolley Ball) venceu na terça-
feira (16) o GP Nelson Piquet,
em comemoração aos 35 anos
da conquista do bicampeonato
de Fórmula 1 pelo brasileiro.
A prova no Kartódromo de In-
terlagos, em São Paulo (SP),
foi válida pela sexta e penúlti-
ma etapa do Campeonato Kar-
teiros Interlagos.

“Fiquei muito feliz em ven-
cer uma prova tão importante
e significativa quanto esta,
ainda mais na minha estreia
como convidado em um cam-
peonato tão forte como o
Karteiros”, comemorou o pi-
loto de 17 anos, que festejou
a sua 30ª vitória em campeo-
natos neste ano.

Curiosamente, Otazú ven-
ceu todas as provas que dispu-
tou em homenagem a pilotos de
Fórmula 1. No ano passado foi

o primeiro colocado no GP
Alex Dias Ribeiro, e no come-
ço deste mês venceu o GP
Emerson Fittipaldi. Essa se-
mana completou-se 35 anos
do segundo título de campeão
mundial de F1 de Nelson Pi-
quet. No dia 15 de outubro de
1983 ele recebeu a bandeira-
da de chegada do GP da Áfri-
ca do Sul na terceira posição
e entrou de vez para a histó-
ria como um dos grandes pi-
lotos de todos os tempos.

Na tomada de tempos o
líder do Campeonato Kartei-
ros Interlagos Fábio PL ga-
rantiu a pole position, segui-
do de Johnny Silva, Alberto
Otazú e Nelson Reple. Na lar-
gada Fábio e Alberto larga-
ram melhor, mas os quatro
primeiros ficaram trocando
de posição a cada volta, até
que na sexta passagem Otazú
assumiu a ponta definitiva-
mente.                      Página 8

Piloto Alberto Otazú
Yago Dora (SC)

A quarta-feira amanheceu
com ondas bem mais baixas do
que no primeiro dia e a conti-
nuação da repescagem foi sen-
do adiada pela manhã até as
12h30 em Portugal, 8h30 no
Brasil. E não foi um bom dia
para os brasileiros e os dois
que ainda estavam na repesca-
gem foram eliminados. O cam-
peão mundial Adriano de Sou-
za torceu o joelho quando entra-
va no mar para disputar a primei-
ra bateria do dia.              Página 8
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Disputa feminina tem
recorde de inscritas e é

promessa de fortes emoções
A nona edição da Brasil

Ride começa neste domin-
go (21), em Arraial d’Ajuda,
em Porto Seguro, com uma
ótima notícia para o ciclis-
mo feminino: em 2018 a
disputa entre as mulheres
será a mais acirrada da his-
tória,  com recorde de
participantes. São 65 inscri-
tas ao todo, com 18 duplas 
confirmadas na elite femini-
na, enquanto outras 29 com-
petem na categoria mista.
Assim, a promessa é de bri-
ga boa pelas duas jersey em
jogo.                         Página 8
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Raiza Goulão e Margot Moschetti

O Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central (IBC-
Br) dessazonalizado (ajustado para
o período) apresentou expansão
de 0,47%, em agosto, em relação
a julho deste ano, segundo dados
divulgados na quarta-feira, (17)
pelo Banco Central (BC).

De acordo com dados revi-
sados, a economia também
cresceu em julho (0,65%) e em
junho (3,45%).

Na comparação com agos-
to de 2017, o crescimento che-
gou a 2,5% (sem ajuste para o
período). Em 12 meses encer-
rados em agosto, o indicador
cresceu 1,5%. No ano, houve
crescimento de 1,28%.

O IBC-Br é uma forma de
avaliar a evolução da atividade
econômica brasileira e ajuda o
BC a tomar suas decisões sobre
a taxa básica de juros, a Selic.

O índice incorpora informa-
ções sobre o nível de atividade
dos três setores da economia:
indústria, comércio e serviços
e agropecuária, além do volu-
me de impostos. O indicador foi
criado pelo BC para tentar an-
tecipar, por aproximação, a evo-
lução da atividade econômica.
Mas o indicador oficial é o Pro-
duto Interno Bruto (PIB), cal-
culado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). (Agencia Brasil)
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Imóveis financiados pelo Programa de Arrendamento Residencial, da Caixa, têm imunidade
tributária e não pagam IPTU

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quarta-feira
(17) que imóveis financiados
pelo Programa de Arrendamen-
to Residencial (PAR), da Caixa
Econômica Federal, têm imuni-
dade tributária e não pagam

IPTU. O programa é destinado a
oferta de casas populares à po-
pulação que tem renda de até R$
1,8 mil por mês.

O caso chegou ao Supremo
por meio de um recurso do ban-
co estatal, que foi condenado

pela segunda instância da Justiça
a pagar o tributo ao município de
São Vicente (SP). Segundo a Cai-
xa, a Constituição garante a imu-
nidade tributária de impostos
entre o governo federal e dos
estados.                          Página 4

Prefeitura de São Paulo
investe R$ 1 milhão em

startups da periferia

Um em cada três clientes
ignora valor da fatura do

cartão de crédito

Página 4

Levantamento realizado
pela Confederação Nacional
de  Dir igentes  Loj is tas
(CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédi to  (SPC

Brasil) aponta que um terço
dos consumidores que usaram
cartão de crédito no mês de
agosto desconhece o valor da
fatura.                           Página 3

Senado aprova MP que cria
cargos no Ministério da

Segurança Pública

Nascidos em
outubro já podem
sacar abono do
PIS de 2017

Começa nesta quinta-feira (18)
o pagamento do abono salarial do
Programa de Integração Social
(PIS), calendário 2018/2019, para
os trabalhadores nascidos no mês de
outubro. Os pagamentos se referem
ao ano-base 2017. Os valores vari-
am de R$ 80 a R$ 954, conforme o
tempo de trabalho durante o ano
passado. Titulares de conta indivi-
dual na Caixa Econômica Federal
com saldo acima de R$ 1,00 e com
movimentação na conta já recebe-
ram o crédito automático antecipa-
do na última terça-feira (16).

A Caixa reservou R$ 1,3 bi-
lhão apenas para o pagamento de
1,8 milhão de trabalhadores nas-
cidos em outubro e que têm direi-
to ao benefício. O início do paga-
mento se deu em julho, com os
nascidos naquele mês. Os recur-
sos de todos beneficiários ficam
disponíveis até 28 de junho de
2019. No total, ao longo do ca-
lendário de pagamentos, serão dis-
ponibilizados o valor de R$ 16,3
bilhões destinados a mais de 22,3
milhões de beneficiários.

Tem direito ao benefício o tra-
balhador inscrito no PIS há pelo
menos cinco anos e que tenha tra-
balhado formalmente por pelo me-
nos 30 dias em 2017 com remune-
ração mensal média de até dois sa-
lários mínimos. Também é neces-
sário que os dados estejam correta-
mente informados pelo empregador
na Relação Anual de Informações
Sociais (RAIS), ano-base 2017.

Quem possui o Cartão do Ci-
dadão e senha cadastrada pode se
dirigir a uma casa lotérica, a um
ponto de atendimento Caixa Aqui
ou aos terminais de autoatendi-
mento do banco estatal. Caso o tra-
balhador não tenha o Cartão do Ci-
dadão ou não tenha recebido au-
tomaticamente na sua conta, o va-
lor pode ser retirado em qualquer
agência da Caixa, bastando apre-
sentar um documento de identifi-
cação com foto. (Agencia Brasil)
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CESAR
 NETO

MÍDIAS

O jornalista Cesar Neto assina esta coluna (diária) de políti-
ca desde 1993. Imprensa: “O DIA” (3º mais antigo jornal diário
em São Paulo - SP). Na Internet, www.cesarneto.com desde 1996
foi pioneira no Brasil. Twitter @cesarnetoreal

C Â M A R A  ( S P ) 

Caso o governador França (dono paulista do PSB) seja ree-
leito pode rolar uma reviravolta no parlamento paulistano em re-
lação à Mesa Diretora a ser eleita em 15 dezembro. O vereador
Camilinho (líder PSB) pode comandar uma frente pra que Tuma
(PSDB) não presida. 

 P R E F E I T U R A  ( S P )

Mesmo sendo o mais jovem prefeito paulistano da
história, Bruno #CovasSendoCovas (herdeiro natural da parte
do PSDB que permanecerá no partido) vai ter que incorporar li-
teralmente o espírito do avô pra conduzir transições com cabeça
e coração de guerreiro.  

A S S E M B L E I A  ( S P )

Tem candidato eleito pela 1ª vez pro parlamento paulista que
não sabe porque a posse é só em 15 março 2019. Foram alguns
deputados que não aceitaram perder parte do mandato e conse-
guiram via judicial que a data fosse mantida (nos outros Estados
é 1º janeiro). 

G O V E R N O  ( S P ) 

Aqui, como em Minas e no Rio são como se fossem
outras eleições nacionais. Por isso, os cerca de 48% dados pro
governador França (dono paulista do PSB) e os 52% dados pro ex-
prefeito paulistano Doria (novo sócio preferencial do PSDB pau-
lista). A real não é esta.     

C O N G R E S S O 

Agora eleito senador, o major Olimpio (no PSL) vai ter papel
importantíssimo na formação de base parlamentar na Câmara pau-
listana e também em quem irá presidir o diretório paulistano do
nano que se tornará gigante. O ainda deputado federal saiu gigan-
te da eleição.

P R E S I D Ê N C I A 

Comemorações de Bolsonaro (ex-PSC no PSL) que já tá elei-
to Presidente do Brasil, precisam ser contidas porque ”pau que
dá em Chico (janela da infidelidade de parlamentares barrados via
cláusulas de desempenho indo pro PSL) pode dar em Francisco”,
via PSC no Rio.  

J U S T I Ç A S 

Tofolli (presidente do Supremo e CNJ) e ex-advogado do
PT, tá sendo questionado ele ter dito “nunca mais “1964 não foi
golpe, mas sim movimento” e não “comunismo nunca mais, sen-
do que o socialismo fracassou pelo mundo e comunismo mor-
reu nas teses marxistas.

P A R T I D O S 

Se a coisa tava dando ruim pra Haddad (PT do ainda dono Lula),
começa a piorar a ponto de punir o ex-prefeito paulistano como
não puniu nem Lula (1989 perdeu pra Collor em 2º turno; em 1994
e 1998 perdeu pra FHC em 1º turno). Ao tentar mostrar ao Brasil
que tem ...  

P O L Í T I C O S 

... o apoio de grupos de ditos evangélicos, assinou recibo de
que tem muito menos do que a igreja católica já deu ao PT e ao
Lulismo e reforçou a ideia de que quando ‘beijou a mão’ de Edir
Macedo   

B R A S I L E I R O S 

... Um chapéu, ainda que alheio, precisa ser tirado pro PP (ex-
ARENA dos governos militares), partido que se manteve e
cresceu enquanto os demais que tão bem menores em função dos
julgamentos de crimes cometidos com o PT de Lula-Dilma ou
com os tucanos.   

EDITOR

O Jornalista Cesar Neto tornou-se referência na imprensa, via
liberdade possível da coluna (diária) de política (há 25 anos).
Recebeu a Medalha Anchieta (Câmara paulistana) e o Colar de
Honra ao Mérito (Assembleia paulista)

A Prefeitura de São
Paulo está investindo aproxima-
damente R$ 1 milhão, por meio
da Adesampa – Agência São Pau-
lo de Desenvolvimento, para
acelerar o desenvolvimento de
24 empresas inovadoras locali-
zadas na periferia da capital. Es-
sas startups estão participando
do Vai Tec - Programa de Valo-
rização de Iniciativas Tecnológi-
cas, coordenado pela Adesampa,
entidade vinculada à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econômico.

“O filtro foi muito rígido.
Esses 24 projetos superaram to-
das as etapas e nós acreditamos
muito neles”, disse a secretaria
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Aline Cardoso.

Nesta quarta-feira, 17 de ou-
tubro, a Prefeitura anunciou o
investimento de R$ 768 mil di-
retamente para as empresas.
Cada empreendimento recebe
um cheque simbólico com o va-
lor de R$ 32 mil para acelerar
o desenvolvimento de seus ne-
gócios inovadores. Os empre-
endedores receberão o valor
em três parcelas de acordo
com o cumprimento das metas
do programa. Os R$ 250 mil
restantes são investidos em um
programa de Aceleração para os
24 negócios.

“O DNA da cidade de São
Paulo é o DNA do empreende-
dorismo. As pessoas vieram de
outros países e regiões para cá
em busca de oportunidade. A ci-
dade vem passando por um pro-
cesso de transformação por con-
ta das pessoas que nós temos na
cidade. Precisamos reconhecer
os bons exemplos e um progra-
ma como esse vai exatamente
nessa direção”, destacou o pre-
feito Bruno Covas.

O programa de Aceleração

de seis meses, iniciado no final
de setembro, é a novidade desta
3ª edição do Programa Vai Tec.
Através da parceria com a Fun-
dação Telefônica Vivo, que des-
de 2013 atua por meio do Pro-
grama Pense Grande no fomen-
to da cultura empreendedora,
apoiando e fortalecendo jovens
e seus empreendimentos por
todo o Brasil, o Vai Tec se tor-
nou um programa mais robusto.
A base metodológica usada pela
Fundação Telefônica Vivo serviu
de ponto de partida para a elabo-
ração da metodologia do Vai
Tec, e os investimentos feitos
pela organização serão funda-
mentais para realizar o acompa-
nhamento e suporte dos 24 em-
preendedores nos próximos seis
meses.

Participam do evento
o prefeito Bruno Covas, a
secretária Municipal de Desen-
volvimento Econômico, Aline
Cardoso, a diretora da  Adesam-
pa, Thaís Piffer, e o diretor pre-
sidente da Fundação Telefônica,
Américo Mattar.

Durante o encontro, aconte-
ce também um bate-papo com o
tema “empreendedorismo e tec-
nologia: desafios e oportunida-
des”, com André Barrence, dire-
tor do Google Campus; Iana
Chan, fundadora da PrograMaria;
e  Eduardo Lopes, diretor da Es-
tação Hack do Facebook. 

Com atividades da etapa de
aceleração em andamento, o pro-
grama ajuda jovens que identifi-
caram uma oportunidade de ne-
gócio, iniciaram o desenvolvi-
mento do produto ou serviço,
mas ainda enfrentam dificulda-
des para empreender porque pre-
cisam trabalhar e gerar renda de
forma imediata.

Os empreendedores partici-
pam de capacitação na área de

gestão, que aborda aspectos téc-
nicos, jurídicos e mercadológi-
cos. Os jovens aprendem a de-
senvolver seus negócios de for-
ma sustentável por meio de
acompanhamento individual e
orientação por metas e métricas.

O programa conta com duas
frentes: a primeira, chamada 
Fábrica de Negócios, promove
oficinas de “Ideação” e “Valida-
ção” para quem quer transfor-
mar ideias em planos de negó-
cio. A segunda é a Aceleração
Vai Tec, que apoia empreendi-
mentos inovadores das perife-
rias que utilizam tecnologia.
 Antes disso, foram realizados
eventos de “Inspiração”, que
reuniram cerca de 500 jovens
de todas as regiões da capital
para troca de experiências
com empreendedores e vence-
dores de edições anteriores
do Vai Tec.

O Vai Tec é uma iniciativa
da Ade Sampa, em parceria com
a Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico e a
Fundação Telefônica Vivo. O
programa está na terceira edi-
ção e tem como objetivo apoi-
ar jovens que querem empre-
ender nas periferias, desde a
viabilização da ideia até a sus-
tentabilidade do negócio. A
metodologia de trabalho para
as atividades da atual edição
foi concebida em processo de
cocriação, envolvendo a Funda-
ção Telefônica, a Aliança Em-
preendedora e a Semente de Ne-
gócios, sob a coordenação
da Ade Sampa e da Secretaria.

Algumas iniciativas sele-
cionadas

- Silvana Truccs: produz cal-
cinhas para drag queens, traves-
tis e mulheres trans que permi-
tem esconder a genitália de for-

ma segura e eficaz, aliando es-
tética e saúde.

- Coletivo DedoVerde:  rea-
liza ações ambientais (coleta,
armazenagem, destinação), edu-
cacionais (palestras), socioeco-
nômicas (geração de renda lo-
cal) e de saúde (acesso a alimen-
tos orgânicos, prevenção de do-
enças) nas periferias.

 - 4Way: atua na populariza-
ção do conhecimento da língua
inglesa por meio de metodolo-
gia em que os professores ofe-
recem um conteúdo personali-
zado a partir da idade e capaci-
dade dos alunos.

- Clube da Preta: serviço de
assinatura de produtos criativos
(estuário, artes e acessórios)
feitos por afroempreendedores
da periferia.

- Alfabantu: plataforma que
promove conteúdos educativos
com referenciais positivos sobre
cultura e história da população
afrodescendente e indígena para
crianças, profissionais e pais.

Confira as 24 startups sele-
cionadas para a 3ª edição do Vai
Tec: http://bit.ly/VaiTec3.

Perfil dos empreendedores
selecionados para a Aceleração

Os 24 proponentes selecio-
nados possuem as seguintes ca-
racterísticas:

9 da Zona Sul, 8 da Zona Les-
te e 7 da Zona Norte

33% são do gênero femini-
no, 66% do gênero masculino

32% se identificam como
brancos, 68% como negros
(pretos e pardos)

Idade média de 31 anos
75% possuem renda famili-

ar de até 3 salários mínimos
75% contam com a renda do

empreendimento no orçamento
familiar, e 50% possuem o em-
preendimento como única fon-
te de renda familiar

Empresas oficializam doação de 1.000
câmeras à Prefeitura de São Paulo

ZTE e AmericaNet oficiali-
zaram na quarta-feira (17) a do-
ação de 1.000 câmeras à  Pre-
feitura de São Paulo. A parceria
já havia sido divulgada em mar-
ço e, os equipamentos, com va-
lor estimado em R$ 152.751,68,
serão integrados ao sistema de
monitoramento da cidade por
meio do projeto City Câmeras.
Atualmente, o programa conta
com 2.176 aparelhos instalados
em várias regiões.

“As parcerias com empresas
privadas são importantes para a
Prefeitura, porque resultam em
bem estar e benfeitorias para a
população”, disse o prefeito
Bruno Covas.

Os itens de última geração
têm iluminação de infraverme-
lho de 30 metros, resolução de
1 mega pixel, alimentação tipo
POE, proteção para ambientes
externos com certificação IP-
67, dois streamings de vídeo
com padrão de compressão de
vídeo H264+.

O site https://
w w w . c i t y c a m e r a s .
prefeitura.sp.gov.br/ reúne ima-
gens de todas as câmeras conec-
tadas ao sistema. Elas podem ser
acessadas diretamente pelos dis-
tritos policiais, batalhões da Po-
lícia Militar e Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM), garantindo
mais agilidade nas ações de pre-
venção e combate ao crime e
contribuindo nas investigações.

Os dados de todas as câme-
ras ficam registrados por até sete
dias em banco de dados do tipo
nuvem, o que contribui também
na investigação de crimes. “A fi-
nalidade é combater a prática do
crime na cidade. É importante
ressaltar também que não há cus-
to algum aos cofres públicos.
Portanto, um programa que con-
ta com tecnologia, parceria, par-
ticipação de todos e benefício
para a sociedade”, explicou o
secretário municipal de Segu-
rança Urbana, José Roberto Ro-
drigues de Oliveira.

“Nossos esforços estão cen-
trados na construção de uma São
Paulo cada vez mais moderna, in-
teligente e digital. A parceria com
a ZTE é uma contribuição relevan-
te neste sentido”, complementou
o secretário de Inovação e Tecno-
logia, Daniel Annenberg.

O sistema também permite o
monitoramento do patrimônio
público como hospitais e esco-
las, além de grandes vias de cir-
culação de pessoas e automó-
veis, como pontes, passarelas e
avenidas, por meio de câmeras
externas de condomínios, fábri-
cas e empresas.

O prefeito Bruno Covas res-
salta a importância para a capi-
tal de parcerias com as empre-
sas e se coloca à disposição de
outros representantes da inicia-
tiva privada que desejarem con-
tribuir com a cidade.

Como aderir ao programa
Qualquer cidadão pode ade-

rir ao programa, entretanto é pre-

ciso verificar se as câmeras aten-
dem a certos requisitos técnicos
que garantam qualidade das ima-
gens, capacidade de envio e com-
partilhamento na rede de moni-
toramento da Guarda Civil Me-
tropolitana. Também é necessá-
rio um link de acesso à internet.

Dados Técnicos
Câmera com resolução 720p

- 1 Mega Pixel - 12 fps
É necessário o uso de câme-

ras com tecnologia HD e trans-
missão mínima de 12 fps (fra-
mes/fotos por segundo).

Protocolo RTSP
RTSP é o protocolo de co-

municação utilizado nas câme-
ras e gravadores.

É necessária a contratação
de uma plataforma de gravação
em nuvem, disponível no merca-
do (com gravação mínima de 7
dias). Após adquirir o material,
basta fazer o cadastro no site e
inserir o IP do equipamento.

Prefeitura anuncia projeto piloto
com 15 ônibus elétricos

O prefeito em exercício de
São Paulo, Milton Leite, visitou
na terça-feira (16) a fábrica da
BYD, em Campinas, e anunciou
o projeto piloto com 15 ônibus
elétricos que vão circular pela
capital em até dois meses.

Estiveram na visita os secre-
tários João Octaviano Machado
Neto (Mobilidade e Transpor-
tes), Eduardo de Castro (Verde
e Meio Ambiente), além do pre-
sidente da SPTrans, Paulo Cézar
Shingai.

Durante o encontro, o  pre-
feito em exercício  declarou que
“há uma preocupação na cidade

de São Paulo em relação à emis-
são de poluentes e por isso será
feito um projeto piloto que per-
mitirá termos a exata dimensão
desse processo do início ao
fim”.

A BYD é uma empresa chi-
nesa que instalou uma planta em
Campinas há dois anos, e fabri-
ca o chassi do ônibus elétrico
que tem a alimentação da bate-
ria feita de fosfato de ferro (Li-
FePO4), e leva cerca de cinco
horas para ser recarregada.

O prefeito em exercício,
Milton Leite, ainda disse que é
preciso ter a garantia que não

faltará energia para abastecer os
ônibus na cidade. Segundo a
BYD, a garagem da concessio-
nária escolhida terá uma subes-
tação ligada diretamente ao sis-
tema nacional e, portanto, esta-
rá imune às quedas frequentes da
rede doméstica.

O projeto envolverá as se-
cretarias da Fazenda, Mobilida-
de e Transportes e Verde e Meio
Ambiente. A SPTrans definirá os
critérios técnicos de qual con-
cessionária irá receber a frota.

Na ocasião, o secretário
João Octaviano afirmou que “um
teste será bem-vindo porque

este é o momento de avaliar a
capacidade do veículo para aten-
der a cidade de São Paulo e ana-
lisar todas as contingências do
modelo apresentado.”

Em São Paulo, 60% da frota
já possui motor padrão Euro V
com o objetivo de reduzir cada
vez mais a emissão de poluen-
tes pelos ônibus.

A cidade de São Paulo conta
com uma frota cadastrada de
14.382 veículos. São realizados
diariamente 10 milhões de em-
barques, em 1.335 linhas, para
percorrer 3 milhões de quilô-
metros/dia.

Abertas as inscrições para o curso de Funcionamento
e Atuação dos Tribunais de Contas e do Poder Legislativo

Estão abertas as inscrições
para a segunda edição do curso
de Funcionamento e Atuação dos
Tribunais de Contas e do Poder
Legislativo. A ação é promovida
pela Câmara Municipal de São
Paulo em parceria com a Secre-
taria Especial de Relações So-
ciais, com o objetivo de ampliar
o repertório político dos parti-
cipantes e fortalecer a  partici-

pação dos integrantes do Conse-
lho Participativo Municipal.  As
aulas ocorrerão  dias 23, 24, 30
e 31 de outubro.

O curso é voltado aos
integrantes do Conselho Partici-
pativo Municipal, mas a progra-
mação  também está aberta aos
demais interessados.  Com
carga horária de 12 horas, a
primeira atividade será um se-

minário, realizado nesta quarta-
feira (17) na Câmara Municipal
de São Paulo. 

A primeira edição, no pri-
meiro semes t re  des te  ano ,
discutiu meios para incre-
mentar  a democracia no país
e promover ações capazes de
mobilizar a população em
relação à missão e aos dife-
rentes métodos de atuação

dos órgãos da administração
pública, em todas as esferas pú-
blicas.

O curso também pretende
aumentar os canais de diálogo
entre o Conselho Participativo
Municipal, a Escola do Parla-
mento, a Escola Superior de
Gestão e Contas Públicas “Eu-
rípedes Sales” e a Escola de
Contas Públicas do TCE.
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valor da fatura do cartão de crédito
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Levantamento realizado pela
Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL) e pelo
Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC Brasil) aponta que um ter-
ço dos consumidores que usa-
ram cartão de crédito no mês de
agosto desconhece o valor da
fatura. O Indicador de Uso do
Crédito revelou também que
25% dos usuários dessa moda-
lidade pagaram parcialmente as
contas do cartão, enquanto 74%
pagaram o valor integral da fatu-
ra (64% nas classes C e D).

De acordo com a pesquisa,
42% dos consumidores recorre-
ram a algum tipo de crédito em
agosto, e a modalidade mais ci-

tada pelos entre os entrevistados
foi o cartão de crédito, mencio-
nado por 35%. Em seguida, apa-
rece o crediário, com 9%, o li-
mite do cheque especial (7%), e
os empréstimos (6%).

A sondagem constatou ainda
que metade dos tomadores de
empréstimos e financiamentos
atrasaram, em algum momento,
o pagamento de parcelas da dí-
vida, sendo que 21% ainda estão
com prestações pendentes.

Sobre a disposição em cor-
tar gastos, a pesquisa revelou que
55% dos consumidores preten-
dem diminuir as despesas em
relação ao mês de agosto. Ou-
tros 36% sinalizaram manter o

mesmo nível de gastos, enquan-
to 5% afirmaram ter a intenção
de aumentar as despesas.

Limite do orçamento
O levantamento aponta que

oito em cada dez consumidores
estão no limite do orçamento,
sendo que desses, 38% estão no
vermelho. Entre quem está abai-
xo do orçamento, metade deles
cita a alta nos preços como a
principal causa do desajuste,
além da queda na renda (25%),
perda do emprego (23%) e o
descontrole nos gastos (13%).

Para o SPC Brasil, o uso do
crédito exige cuidado e não
pode funcionar como comple-

mento de renda. A entidade res-
salta ainda que a falta de discipli-
na no controle financeiro acaba
comprometendo parte do orça-
mento por mais tempo do que o
planejado. A causa são as renego-
ciações, que normalmente ampli-
am os prazos de pagamento.

A pesquisa abrange 12 capi-
tais das cinco regiões brasileiras.
Os entrevistados somam 80% da
população residente em cada ca-
pital. A amostra colheu 800 ca-
sos e foi integrada por pessoas
com idade superior ou igual a 18
anos, de ambos os sexos e de to-
das as classes sociais. A margem
de erro é de 3,5 pontos percen-
tuais. (Agencia Brasil)

Bolsa de Valores de SP opera em
queda liderada por ações da Eletrobras

Índice da Bolsa de Valores de
São Paulo, o Ibovespa recuou na
manhã desta quarta-feira (17)
com destaque para a Eletro-
bras, após o Senado rejeitar
projeto que facilitava a venda
de seis distribuidoras da com-
panhia. O Ibovespa registrou
queda de 0,48% por volta de
11h, aos 85.308 pontos, depois
de terminar  a terça-feira com
alta de 2,83%.

As ações preferenciais (com
prioridade no pagamento de lu-
cros e dividendos) da Eletrobras
caíram 6,92%, enquanto as or-
dinárias (com direito a voto em

assembleia de acionistas) recu-
aram 8,13%.

Na terça-feira (16), por 34
votos a 18, os senadores derru-
baram o Projeto de Lei da Câ-
mara 77 de 2018, que havia sido
encaminhada ao Congresso pelo
governo e tramitava em regime
de urgência.

Leilão
Das seis distribuidoras inclu-

ídas na proposta, o governo já
realizou o leilão de quatro: Com-
panhia Energética do Piauí (Ce-
pisa), leiloada em julho; Compa-
nhia de Eletricidade do Acre

(Eletroacre), Centrais Elétricas
de Rondônia (Ceron) e Boa Vis-
ta Energia, que atende a Rorai-
ma, em agosto.

As outras duas são a Amazo-
nas Distribuidora de Energia,
cujo leilão tinha sido adiado
para a semana que vem, e a Com-
panhia Energética de Alagoas,
onde uma decisão judicial sus-
pendeu a privatização.

O ministério do Planeja-
mento disse, em nota, que há ris-
co de insegurança jurídica no
caso das duas distribuidoras ain-
da não leiloadas (do Amazonas
e de Alagoas) que estão sem con-

trato de concessão vigente.
“A prestação destes serviços

sem contrato de concessão,
conforme deliberado em As-
sembleia Geral Extraordinária
da Eletrobras, ocorrida em 30
de julho de 2018, somente po-
derá permanecer de forma pre-
cária até o dia 31 de dezembro
de 2018.

Expirado o respectivo prazo
(31 de dezembro de 2018) sem
a venda das distribuidoras, o ca-
minho natural é a dissolução das
companhias e a licitação da con-
cessão de forma separada”, diz
a nota. (Agencia Brasil)

Inflação pelo IGP-10 sobe para 1,43%
em outubro e acumula 9,44% no ano
O Índice Geral de Preços-10

(IGP-10), medido pela Fundação
Getulio Vargas (FGV), registrou
inflação de 1,43% em outubro,
taxa acima do 1,20% de setem-
bro e do 0,49% de outubro do
ano passado.

O indicador acumula 9,44%
no ano e 10,69% em 12 meses.

O aumento foi causado por
avanços da inflação nos três
subíndices que compõem o
IGP-10.

O Índice de Preços ao Pro-

dutor Amplo, que mede o ataca-
do, passou de 1,76% em setem-
bro para 1,92% em outubro.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que analisa o varejo,
passou de 0,08% para 0,52% no
período. Já o Índice Nacional de

Custo da Construção cresceu de
0,16% para 0,31%.

O IGP-10 é calculado com
base em preços coletados en-
tre os dias 11 do mês anterior
e 10 do mês de referência.
(Agencia Brasil)

Anac aprova revisão extraordinária
de contratos de dois aeroportos

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) aprovou a revi-
são extraordinária dos contratos
de concessão dos aeroportos
internacionais de Brasília e de
Guarulhos (SP). A revisão é para
recompor o equilíbrio econômi-
co-financeiro dos contratos. A
decisão foi publicada na quarta-
feira (17) no Diário Nacional
da União (DOU).

Para o aeroporto de Brasília,
o valor da revisão ficou estabe-
lecido em R$ 9,224 milhões,
que poderá ser descontado da
contribuição fixa paga pela em-
presa em razão de receitas que
deixou de receber. A Inframeri-
ca  entrou com o pedido para a
revisão alegando que a  expecta-

tiva de receita caiu cerca de R$
21 milhões após a Anac ter alte-
rado o contrato de concessão. 

O valor para o Aeroporto de
Guarulhos não foi especificado. De
acordo com a decisão publicada, a
aprovação da revisão se dá “em ra-
zão da impossibilidade de utilização
das áreas comerciais com constri-
ção judicial” no terminal. Na revi-
são de Guarulhos, a Anac fixou em
R$ 939.330,75 a parcela de  con-
tribuição fixa devida em 2019. A
parcela será deduzida  do valor re-
ferente ao desequilíbrio que admi-
nistradora do aeroporto deverá pa-
gar durante o período de constrição.

O valor a ser descontado
a cada ano, para os dois aero-
portos, deverá ser atualizado

pelo IPCA e pela taxa de des-
conto do fluxo de caixa mar-
ginal de 6,81%.

As revisões para recomposi-
ção do equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos serão
submetidas à anuência do Minis-
tério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil por meio da revi-
são da contribuição fixa devida
pela concessionária.

Revisão
A revisão é feita para a am-

pliação, manutenção e explora-
ção da infraestrutura de cada ter-
minal. A medida é aplicada pe-
las agências reguladoras ou po-
deres concedentes a partir de
um pedido apresentado pelo 

concessionário para reequilíbrio
do contrato.

Em relação às concessões de
terminais aeroportuários, a Anac
estabeleceu que a revisão extra-
ordinária só ocorrerá quando o
desequilíbrio atingir o valor mí-
nimo de 5,5% da receita bruta
média dos últimos três  exercí-
cios do respectivo concessioná-
rio. Caso não ocorra, o pleito de
revisão será analisado ordinaria-
mente de cinco em cinco anos.
Em geral, a forma de reequilí-
brio preferencialmente utili-
zada pela Anac é a redução do
pagamento das outorgas que
são destinadas ao Fundo Naci-
onal de Aviação Civil. (Agen-
cia Brasil)

Dólar fecha o
dia em queda
de 1,04%, o
menos valor

desde 25
de maio

A cotação da moeda nor-
te-americana encerrou o pre-
gão desta quarta-feira (17)
em queda de 1,04%, negoci-
ada a R$ 3,6815, o menor va-
lor desde 25 de maio passa-
do. O dólar acumula uma se-
quência de quedas em outubro
de 8,82%, apesar de o resul-
tado acumulado no ano apon-
tar uma alta de 11,11%.

O Ibovespa, índice da B3, ter-
minou o dia praticamente está-
vel, com pequena alta de 0,05%.
Os papéis de grandes empresas
seguiram tendência de baixa,
com as ações da Petrobras em
queda de 1,38%, Itau com des-
valorização de 1,68%, Bradesco
com queda de 0,56% e Eletro-
bras com menos 5,65%. (Agen-
cia Brasil)

Indústria paulista gera 500 vagas
de emprego em setembro

A indústria paulista gerou
500 vagas de emprego em se-
tembro. O resultado represen-
ta uma elevação de 0,01% em
relação ao mês anterior. No
acumulado do ano, o saldo do
emprego na indústria do esta-
do está positivo em 13,5 mil
vagas, uma alta de 0,62% em

comparação ao mesmo perío-
do do ano passado.

Os dados, divulgados  na
quarta-feira (17), são da Federa-
ção das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp). “Os empre-
sários não têm perspectivas de
investimentos em razão da inde-
finição do quadro político, o que

deixa o emprego em compasso
de espera”, disse o vice-presi-
dente da Fiesp, José Ricardo
Roriz Coelho.

Apesar do saldo positivo até
setembro, a Fiesp projeta que a
indústria paulista feche 2018
com uma baixa de 35 mil pos-
tos de trabalho.(Agencia Brasil)

CEB diz que está adimplente e que
 vai aplicar reajuste na conta de luz

A CEB Distribuição infor-
mou na quarta-feira (17) que vai
aplicar o reajuste tarifário apro-
vado ontem pela Agência Naci-
onal de Energia Elétrica (Ane-
el). A agência suspendeu o rea-
juste com o argumento de que a
empresa estaria inadimplente
com o pagamento de obrigações
setoriais, de mais de R$ 150
milhões. Em nota, a CEB disse
que está adimplente e que vai
aplicar a nova tarifa, a partir de
22 de outubro.

O aumento médio aprovado
pela Aneel foi 6,50%. Para os
consumidores residenciais, o
aumento será 6,15%. Para os
consumidores atendidos na alta

tensão, o aumento será 7,31%
(indústrias e os grandes comér-
cios), o aumento será 7,31% e
para os atendidos na baixa ten-
são (residências em áreas rurais
e comércio de pequeno porte),
será 6,18%.

“Em respeito às relações
transparentes com nosso consu-
midor, comunicamos a delibera-
ção da Agência Nacional de
Energia Elétrica por reajustar as
tarifas de energia da CEB Dis-
tribuição a partir de 22 de outu-
bro, com efeito médio de 6,50%.
A CEB Distribuição já demons-
trou seu adimplemento em rela-
ção às obrigações intrassetori-
ais, estando devidamente certi-

ficada para atender à deliberação
na data estipulada”, disse a em-
presa em nota.

A empresa atende 1,1 milhão
de unidades consumidoras loca-
lizadas no Distrito Federal. Ao
calcular o reajuste, a Aneel con-
siderou vários fatores não ge-
renciáveis pelas distribuidoras
como o custo para aquisição de
energia, os serviços de transmis-
são e os encargos setoriais.

Segundo a Aneel, a CEB foi
afetada pelo aumento do custo
de compra de energia, especial-
mente de Itaipu e das hidrelétri-
cas em regime de cotas, que re-
presentou 7,24% do índice de
reajuste. (Agencia Brasil)

Na primeira sessão do Con-
gresso após o primeiro turno das
eleições, senadores e deputados
comemoraram na quarta-feira
(17) a derrubada do veto (VET
32/2018) do presidente da Re-
pública ao piso salarial dos agen-
tes comunitários de saúde e de
combate às endemias.

A remuneração nacional es-
tava prevista no projeto de con-
versão oriundo da Medida Pro-
visória (MPV) 827/2018, apro-
vada em julho pelo Congresso.

À época, o presidente Mi-
chel Temer sancionou a nova re-
gulamentação profissional da
categoria, mas vetou os seis pon-
tos do texto que tratavam do re-
ajuste com a justificativa de que
matéria aprovada pelo Congres-
so Nacional criava despesas
obrigatórias sem estimativa de
impacto orçamentário.

Congresso derruba
veto de Temer a piso

salarial de agentes
 de saúde

O texto aprovado pelo Con-
gresso fixa a remuneração em
R$ 1.250 a partir de 2019. Os
agentes receberão R$ 1.400 em
2020 e R$ 1.550 em 2021.

A partir de 2022, o piso será
reajustado anualmente em per-
centual definido na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO).
Parlamentares se revezaram hoje
na tribuna com discursos de que
a derrubada do veto significa jus-
tiça aos agentes de saúde.

O texto será promulgado nos
próximos dias pelo presidente do
Congresso, Eunício Oliveira
(MDB-CE).

Esse foi o único veto apre-
ciado nesta quarta-feira. Com o
quórum baixo, parlamentares
de vários partidos entraram em
obstrução e forçaram o encer-
ramento da sessão.  (Agencia
Brasil)

Com o início do período
chuvoso, o Comitê de Monito-
ramento do Setor Elétrico
(CMSE) reafirmou  na quarta-
feira (17) a decisão de não des-
pachar usinas termelétricas mais
caras, fora da ordem de mérito
de custo. A operação dessas usi-
nas começou em setembro, per-
manecendo ligadas até a pri-
meira semana de outubro, em
razão do baixo nível dos reser-
vatórios das hidrelétricas.

O comitê também decidiu,
a partir das melhores condi-
ções de suprimento do siste-
ma elétrico, que não há ne-
cessidade de continuar com
reuniões semanais. “Caso
haja alteração significativa
das condições de suprimen-
to até a próxima reunião or-
dinária do Comitê, prevista
para  7  de  novembro  de
2018, poderá ser agendada

Com início de chuvas,
comitê decide não ligar
termelétricas mais caras

Termelétrica

reunião extraordinária”, dis-
se o CMSE.

Segundo o CMSE, nos úl-
timos sete dias choveu nas re-
giões Sul, Sudeste e Centro-
Oeste com valores ligeiramen-
te superiores à média históri-
ca. “Nos próximos sete dias as
precipitações deverão atingir
as regiões Sudeste, Centro-
Oeste e oeste do Nordeste.
Essa situação caracteriza o iní-
cio do período chuvoso”, infor-
mou o CMSE em nota.

De acordo com o comitê,
as bacias mais beneficiadas se-
rão as dos rios Grande, Para-
naíba, São Francisco, Doce,
Tocantins e, em menor medi-
da, Xingu, Itaipu, Iguaçu e Ma-
deira. O nível de armazenamen-
to do subsistema Sudeste/Cen-
tro-Oeste está 3,0% acima da
curva de referência para este
subsistema. (Agencia Brasil)
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Contratações no setor de
serviços crescem em São

Paulo no mês passado
Dados apurados pela Federa-

ção do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo do Estado de
São Paulo (FecomercioSP)
apontam que o setor de serviços
paulista gerou 20.964 novos
empregos formais no mês de
agosto, o melhor resultado para
o mês desde 2014 e quase o do-
bro do mesmo período do ano
passado. Apesar dos números
positivos, a entidade aconselha
os empresários do setor a terem
cautela na hora de contratar nes-
ses últimos meses de 2018.

De acordo com o levanta-
mento, o número otimista de
contratações foi puxado pelo
setor educacional, que regis-
trou o preenchimento de
8.273 vagas em decorrência
do início do segundo semes-
tre letivo; e pelos serviços
médicos, odontológicos e so-
ciais, que empregaram 3.523
trabalhadores. No total, o nú-
mero de vínculos empregatíci-
os no estado atingiu a marca dos
7,4 milhões, avanço de 1% em
relação a agosto de 2017.

No apanhado dos últimos 8
meses, 131 mil vagas foram pre-
enchidas no setor de serviços

paulista, com destaque para os
setores educacionais (30.468
vagas); serviços médicos,
odontológicos e sociais
(24.234 vagas); e administra-
tivos (23.917 vagas).

No recorte de desempenho
por região, os melhores resul-
tados em números de postos de
trabalho foram o da capital pau-
lista, que gerou 8.178 novos
empregos no mês de agosto, e das
regiões de Campinas e Ribeirão
Preto, no interior paulista. Ape-
nas a região de Presidente Pru-
dente sofreu queda do emprego
formal no mês de agosto, com
redução de 156 vagas. Na região
litorânea, o acumulado do ano
registrou mais desligamentos do
que admissões.

Para a FecomercioSP, o se-
tor deve ter cautela nas contra-
tações até o final de ano, pois é
preciso que a demanda cresça de
forma mais consolidada para
que os empregos aumentem. De
acordo com a federação, os nú-
meros otimistas dos últimos
dois meses refletem o proces-
so de recuperação das quase
240 mil vagas perdidas em 2015
e 2016. (Agencia Brasil)



STF decide que imóveis de programa
habitacional não pagam tributos
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BNDES aumenta participação em saneamento básico
para 95%

Estimativa de que a mudança de 80% para 95% deve au-
mentar a carteira com a entrada potencial de cerca de R$ 2
bilhões em novas operações. A diretoria do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou
o aumento da participação do banco no apoio financeiro ao
setor de saneamento básico dos atuais 80% para até 95% do
valor total do projeto no âmbito da linha BNDES Finem Sane-
amento Ambiental. A participação de até 95% no total do pro-
jeto, limitado a 100% dos itens financiáveis, estende-se ao
apoio indireto automático (financiamentos até R$ 150 mi-
lhões) e apoio direto e indireto não automático (acima de R$
10 milhões), com informações do BNDES. 

O Supremo Tribunal Federal
(STF) decidiu  na quarta-feira
(17) que imóveis financiados
pelo Programa de Arrendamen-
to Residencial (PAR), da Caixa
Econômica Federal, têm imuni-
dade tributária e não pagam
IPTU. O programa é destinado a
oferta de casas populares à po-
pulação que tem renda de até R$
1,8 mil por mês.

O caso chegou ao Supremo
por meio de um recurso do ban-
co estatal, que foi condenado
pela segunda instância da Justi-

ça a pagar o tributo ao municí-
pio de São Vicente (SP). Segun-
do a Caixa, a Constituição garan-
te a imunidade tributária de im-
postos entre o governo federal
e dos estados. Além disso, os
advogados da Caixa alegaram
que os imóveis pertencem ao
patrimônio do fundo, que é da
União, e não tem objetivo de
exploração econômica.

Por maioria de votos, o ple-
nário seguiu voto proferido pelo
relator ministro Alexandre de
Moraes, que entendeu que os

imóveis estão cobertos pela
imunidade por serem propri-
edade fiduciária da Caixa,
como garantia de não cumpri-
mento do contrato, e têm fi-
nalidade social para oferta de
casas populares.

“Esses bens imóveis, bem
como seus frutos e rendimentos
de patrimônio, não se comuni-
cam com o patrimônio da em-
presa pública”, afirmou Moraes.

O voto foi seguido pelos
ministros Edson Fachin, Luís
Roberto Barroso, Luiz Fux,

Rosa Weber, Celso de Mello e
o presidente, Dias Toffoli. O
ministro Marco Aurélio ficou
vencido.

O Programa de Arrendamen-
to Residencial (PAR) é promo-
vido pelo Ministério das Ci-
dades e tem a Caixa como ban-
co financiador. Após a compra
do terreno e construção das
habitações, os imóveis são ar-
redados para os participantes
do programa com opção de
compra ao final do contrato.
(Agencia Brasil)

Um levantamento realizado
pelos professores Pablo Orte-
llado (USP), Fabrício Benve-
nuto (UFMG) e pela agência de
checagem de fatos Lupa em
357 grupos de WhatsApp en-
controu entre as imagens mais
compartilhadas apenas 8% po-
dendo ser classificadas como
verdadeiras. O estudo buscou
analisar o fenômeno da desin-
formação e das mensagens fal-
sas em grupos na plataforma,
que vem sendo apontada como
principal espaço de dissemina-
ção desse tipo de conteúdo.

O estudo analisou conteú-
dos enviados entre os dias 16
de setembro de 7 de outubro,
ou seja, em boa parte do 1º tur-
no das eleições deste ano. A
amostra trouxe 347 grupos
monitorados pelo projeto Elei-
ção sem Fake, da UFMG. Os
resultados, portanto, não po-
dem ser generalizados. Mas
trazem indícios importantes
para a compreensão deste fenô-
meno. Ao todo, eles reuniram
mais de 18 mil usuários. No
período, circularam 846 mil
mensagens, entre textos, víde-
os, imagens e links externos.

Das 50 imagens mais com-
partilhadas nos grupos checa-
das pela agência Lupa, consi-
derando foto e texto, apenas
quatro foram consideradas ver-
dadeiras (8%), entre elas uma
de Bolsonaro em uma maca e
outra do autor da facada no can-
didato, Adélio Bispo de Olivei-
ra. Do total, oito (16%) eram
falsas, como a montagem de
Dilma com Che Guevara.

Quatro (8%) foram consi-
deradas insustentáveis, concei-
to da agência para conteúdos
que não se baseiam em nenhum
banco de dados público confi-
ável, como fotos de Lula e FHC
afirmando que os dois se reu-
niram para planejar assaltos a
banco. Outras nove eram fotos
reais, mas com alusões a teo-
rias da conspiração sem com-
provação.

Da amostra, sete fotos
eram reais, mas tiradas de con-
texto, como um registro de

Pesquisa constata
só 8% de imagens

verdadeiras em
grupos de WhatsApp

Aécio Neves e Fidel Castro
acompanhado da acusação do
político tucano ter virado “alu-
no” do dirigente cubano. Três
imagens foram consideradas
sátiras, seis estavam associadas
a textos de opinião, o que a
agência não checa, e três não
foram examinadas por não ser
possível aferir se a foto havia
sido tirada no Brasil ou não. No
total, 56% das imagens que
mais circularam foram consi-
deradas “enganosas”.

Caso BNDES
O levantamento dos profes-

sores e da Agência Lupa deta-
lhou o caso das mensagens so-
bre supostos empréstimos do
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social
(BNDES) para obras fora do
Brasil. De oito sobre o tema
acompanhadas de fotos, apenas
duas eram verdadeiras. Outras
três traziam dados considera-
dos “exagerados” e duas eram
falsas, como a alegação de que
o banco teria financiado um
gasoduto em Montevidéu e o
soterramento de uma ilha em
Sarmiento, na Argentina.

Propostas
Os autores divulgaram pro-

postas em artigos e em docu-
mento ao WhatsApp solicitan-
do a redução da possibilidade
de encaminhamento de mensa-
gens para, no máximo, cinco
destinatários. Hoje, este limi-
te é de até 20 pessoas ou gru-
pos. Segundo o professor da
USP Pablo Ortellado, o What-
sApp respondeu que tal medi-
da seria inviável.

“Nós discordamos. Na Ín-
dia, após uma série de lincha-
mentos causados por boatos
difundidos no aplicativo, o
WhatsApp conseguiu imple-
mentar mudanças em poucos
dias. Nossa situação é bastante
grave. Estamos conclamando
também o TSE e outras institui-
ções com poder regulatório para
agir”, escreveu Ortellado, em
texto em sua rede oficial sobre
o relatório. (Agencia Brasil)

Michel Temer afirma que seu
governo tirou o Brasil da crise

A menos de três meses do
fim do seu governo, o presiden-
te Michel Temer afirmou que o
país saiu da recessão graças a
medidas tomadas por ele e sua
equipe. Em solenidade no Palá-
cio do Planalto, Temer mencio-
nou a crise econômica em que o
país estava mergulhado quando
ele assumiu a Presidência da
República e lembrou as medidas
de ajuste adotadas desde então.

 “A irresponsabilidade do
presente sempre se paga no fu-
turo, e com juros. E, desde a pri-
meira hora do governo, promo-
vemos um ajustamento fiscal,
promovemos um ajustamento

fiscal que nos permite derrubar
inflação, derrubar imposto,
como fizemos. Criamos condi-
ções para essas reduções, e isso
está dando resultado. Vencemos
a recessão e já voltamos a cres-
cer”, disse o presidente.

Temer discursou na soleni-
dade de entrega da Ordem Naci-
onal do Mérito Científico. Fo-
ram concedidas honrarias a 85
personalidades, entre pesquisa-
dores, professores e dirigentes
de entidades, entre outros. “A
simbologia maior desse cres-
cimento foi o dia de hoje,
quando pudemos fazer essa
premiação. […] O lugar que

nosso país ocupa, e ocupará,
neste mundo depende da nossa
capacidade de alcançar a van-
guarda da pesquisa científica”,
acrescentou Temer.

A Ordem Nacional do Méri-
to Científico é a mais importan-
te condecoração do setor públi-
co na área científica e tecnoló-
gica. As últimas condecorações
foram entregues há cinco anos,
e estão sendo retomadas hoje.
Os condecorados foram esco-
lhidos por uma comissão de
nove membros, designados pelo
chanceler Aloysio Nunes Ferrei-
ra, pelo ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunica-

ções, Gilberto Kassab; e por
membros da Academia Brasilei-
ra de Ciências e da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência.

“Nós temos uma das princi-
pais soluções dos problemas do
Brasil no investimento na pes-
quisa, ciência, inovação e nos
recursos humanos nas nossas
universidades para formação de
bons quadros. Foram homena-
geados brasileiros ilustres, que
deram parte da sua vida em fa-
vor do desenvolvimento de
bons projetos, boas ideias”,
disse o ministro Kassab.
(Agencia Brasil)

Operação Hipster apreende comprimidos
de ecstasy em vários estados

A Polícia Federal apreendeu
450 comprimidos de ecstasy e
material que poderia produzir
quase 3 mil novos comprimidos
da droga, bem como uma prensa
manual utilizada na fabricação do
narcótico. Além disso a polícia
recuperou R$ 46 mil, um revól-
ver, dois carros e uma moto.

A Operação Hipster foi de-
flagrada  na quarta-feira (17) em
vários estados do país. Alguns

alvos foram presos e levados
para a Superintendência da Po-
lícia Federal em Curitiba, onde
permanecerão à disposição da
Justiça. Eles poderão ser con-
denados a mais de 20 anos de
prisão.

No total,  25 policiais cum-
priram cinco mandados de
busca e apreensão e quatro
mandados de prisão temporá-
ria. Entre os envolvidos há um

estudante universitário.

Investigação
De acordo com a Polícia

Federal, a investigação começou
com base em informações sobre
a compra de uma prensa para a
produção de drogas e diversas
remessas postais contendo com-
primidos de ecstasy numa agên-
cia dos Correios em Curitiba.

O DEA, órgão que combate

as drogas nos Estados Unidos,
apoia as investigações e a ope-
ração, segundo a polícia.

Em dois meses, foram identifi-
cados o envio de pelo menos 80
envelopes e a movimentação de re-
cursos financeiros na conta corrente
do suspeito, que ultrapassou os R$
500 mil num período de 10 meses.

O nome da Operação Hips-
ter é em alusão ao alvo da ope-
ração. (Agencia Brasil)

Senado aprova MP que cria cargos no
Ministério da Segurança Pública

O Senado aprovou nesta
quarta-feira (17) a medida pro-
visória (MP) que cria 164 cargos
comissionados para o Ministério
da Segurança Pública. A MP 840/
18, que foi apreciada pelos de-
putados na noite de ontem (16),
perderia a validade hoje caso não
fosse aprovada. Os senadores
votaram o texto de forma simbó-
lica, logo no início da sessão.

O presidente do Senado, Eu-
nício Oliveira (MDB-CE), abriu
os trabalhos por volta das
16h30, e poucos minutos depois,
como não houve parlamentares
interessados em discutir a ma-
téria, o projeto foi aprovado.

Como se trata de uma MP, a ma-
téria já tinha força de lei desde a
sua edição, em junho. Agora, a
medida segue para promulgação.

As funções criadas pelo Po-
der Executivo fazem parte da
estruturação administrativa da
pasta, criado em fevereiro deste
ano também por meio de uma
medida provisória. Na época,
foram criados apenas os postos
de ministro e secretário execu-
tivo, sem aumento de despesas.
Os cargos de direção e assesso-
ramento superior (DAS) foram
divididos da seguinte forma: 7
DAS-5, 58 DAS-4, 37 DAS-3,
24 DAS-2 e 28 DAS-1.

Segundo o Ministério do
Planejamento, o  provimento
dos cargos tem impacto de R$ 14
milhões no Orçamento da União
em 2018; de R$ 19,4 milhões em
2019; e de R$ 19,5 milhões em
2020. Os novos cargos são de li-
vre nomeação e destinam-se tan-
to a servidores públicos de carrei-
ra (ativos e inativos) quanto a pes-
soas sem vínculo com a admi-
nistração pública federal. 

“A urgência e a relevância
que justificam o uso de medida
provisória decorrem da necessi-
dade de providências imediata
pelo governo federal para mino-
rar a crise da segurança. O qua-

dro, parece claro, justifica o uso
de medida provisória em vez da
apresentação de projeto de lei
ordinária”, argumentou o gover-
no, ao propor a medida.

O ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann, esteve
hoje (17) no Congresso Nacio-
nal para conversar com o presi-
dente Eunício Oliveira sobre a
votação da MP. Segundo Jung-
mann, “toda a estrutura” do mi-
nistério constava nos artigos da
proposição. “Esse ministério vai
na direção do que quer o povo
brasileiro: maior tranquilidade,
maior segurança”, disse. (Agen-
cia Brasil)

Força-tarefa encontra três novos
focos de peste suína no Ceará

O estado do Ceará registrou
quatro focos de peste suína clás-
sica (PSC) desde agosto, quan-
do o primeiro caso foi encon-
trado no distrito de Mulungu, em
Forquilha (a 215 quilômetros de
Fortaleza). As autoridades sani-
tárias locais montaram uma for-
ça-tarefa para conter a propaga-
ção da doença. Os outros três
focos foram encontrados em
Groaíras, Santa Quitéria (muni-
cípios próximos) e um novo
caso também em Forquilha.

A peste suína clássica não
atinge humanos, mas causa pre-
juízos para os produtores, pois
os porcos precisam ser sacrifi-
cados para que o vírus, que é
contagioso e causa alta mortali-
dade entre os suínos, não che-
gue a animais sadios.

A força-tarefa com 20 téc-
nicos faz inspeções nas propri-
edades e em feiras livres que fi-
cam em um raio de 3 quilôme-
tros a partir dos focos. De acor-
do com o diretor de Sanidade
Animal da Agência de Defesa
Agropecuária do Ceará (Adagri),
Amorim Sobreira, a principal
preocupação é impedir o trânsi-
to de animais para que o vírus

não se propague.
Os quatro focos foram en-

contrados em pequenas propri-
edades cujos produtores criam
porcos para sua subsistência ou
para pequenas vendas, mas não
implementam medidas de biosse-
guridade, como a inspeção fre-
quente de um veterinário, a alimen-
tação adequada dos animais e a co-
mercialização com guia de trânsi-
to animal, que permite o rastreio
de porcos doentes, por exemplo.
Segundo o diretor, nenhuma pro-
priedade tinha cadastro na Ada-
gri como produtora de suínos.

“Os pequenos produtores
comercializam suínos de manei-
ra que o estado não fica sabendo.
O foco deles são as feiras, onde
a venda acontece sem o exame
prévio por um veterinário. Às ve-
zes o animal está doente, vai para
uma propriedade limpa e o vírus
se propaga. É uma dificuldade
cultural. É muito fácil criar um
porquinho no quintal.”

A dificuldade de controlar a
origem e o trânsito de suínos
contribui para que o Ceará não
faça parte da zona livre de peste
suína clássica. Essa zona, reco-
nhecida pela Organização Mun-

dial da Saúde Animal (OIE), é
formada pelo Distrito Federal e
pelos estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Mi-
nas Gerais, São Paulo, Mato
Grosso do Sul, Mato Grosso,
Goiás, Rio de Janeiro, Espírito
Santo, Bahia, Sergipe, Tocantis,
Rondônia e Acre.

Visitas
Desde que o primeiro foco

foi encontrado, em agosto, os
técnicos da Adagri já visitaram
cerca de 150 propriedades, onde
os produtores são cadastrados e
os animais farão parte de um
censo. Na quarta-feira (17), se-
gundo Sobreira, os 28 locais vi-
sitados não apresentaram qual-
quer suspeita do vírus.

Um dos objetivos da força-
tarefa é também descobrir a ori-
gem do vírus, pois a doença foi
descoberta a partir da notifica-
ção de um produtor. É por meio
desse aviso que a agência come-
ça a atuar, disse o diretor.

“Pode ser que o vírus esti-
vesse já na região, mas não era
notificado. Na conversa com o
produtor que nos notificou, ele
falou de um outro produtor para

quem vendeu um porco onde
também houve mortes de ani-
mais. A partir daí, fomos procu-
rando novas ocorrências.”

Por haver muitos pequenos
produtores de suínos no Ceará,
o diretor explica que é difícil
manter uma vigilância ativa de
todas as propriedades, mas que
trabalha em parceria com as pre-
feituras dos municípios para que
as informações sobre possíveis
doenças cheguem à agência. Ele
também ressalta que esses produ-
tores podem ter acesso à assistên-
cia técnica gratuita para implemen-
tar medidas de biosseguridade.

A Associação Brasileira de
Proteína Animal (ABPA) garan-
te que não há risco de o vírus da
peste suína clássica se propagar
para a zona livre pelo fato de o
Ceará não ser um grande produ-
tor de carne suína nem manter
fluxo comercial com os estados
do Sudeste, Centro-Oeste e Sul
ou realizar exportação desse
produto. Segundo o Ministério
da Agricultura, Pecúária e Abas-
tecimento (Mapa), a zona livre
concentra mais de 95% de toda
a suinocultura brasileira. (Agen-
cia Brasil)
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Adriano de Souza lesiona joelho
no Rip Curl Pro Portugal
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Adriano de Souza (SP)

A quarta-feira amanheceu
com ondas bem mais baixas do
que no primeiro dia e a continu-
ação da repescagem foi sendo
adiada pela manhã até as 12h30
em Portugal, 8h30 no Brasil. E
não foi um bom dia para os bra-
sileiros e os dois que ainda esta-
vam na repescagem foram elimi-
nados. O campeão mundial Adri-
ano de Souza torceu o joelho
quando entrava no mar para dis-
putar a primeira bateria do dia. Ele
ainda tentou competir, mas saiu da
água carregado logo após a primei-
ra onda que pegou. O catarinense
Yago Dora também perdeu para o
português Frederico Morais e fi-

caram os mesmos oito brasileiros
que se classificaram para a ter-
ceira fase na terça-feira de on-
das pesadas em Supertubos.

As condições do mar esta-
vam difíceis para competir, mas
ainda haviam algumas ondas para
rolar a segunda metade da repes-
cagem. Com a contusão de Adri-
ano de Souza, o francês Joan Duru
avançou e será o adversário de
um dos concorrentes ao título
mundial na sétima bateria da ter-
ceira fase, Filipe Toledo. Esse
confronto irá acontecer logo
após o líder Gabriel Medina en-
frentar o perigoso Ryan Callinan.
O australiano está participando da

“perna europeia” como convida-
do da World Surf League e foi
vice-campeão no Quiksilver Pro
France na semana passada.

A final foi contra o também
australiano Julian Wilson, que
está na briga pelo título mundial
com os dois brasileiros e vai fe-
char a terceira fase do MEO Rip
Curl Pro Portugal com o pernam-
bucano Ian Gouveia. O filho do
grande ídolo Fábio Gouveia pode
até tirar o australiano da disputa se
conseguir derrota-lo nesta batalha
pela última vaga para a rodada clas-
sificatória para as quartas de final.
Um brasileiro já está garantido
nesta quarta fase, o potiguar Italo
Ferreira ou o paulista Jessé Men-
des, que irão se enfrentar na pri-
meira bateria do próximo dia de
competição em Peniche.

A primeira chamada da quin-
ta-feira será as 7h45 em Portu-
gal, 3h45 da madrugada no fuso
horário de Brasília. Depois do
confronto brasileiro na abertura
da terceira fase, o próximo a
competir será o cearense Micha-
el Rodrigues, na quinta bateria
com o taitiano Michel Bourez.
Gabriel Medina entra com sua
lycra amarela do Jeep Leader-
board na seguinte com o austra-
liano Ryan Callinan e Filipe To-
ledo na sétima bateria com o
francês Joan Duru.

BRASIL X AUSTRÁLIA –
Depois, tem mais três confron-
tos diretos entre Brasil e Austrá-
lia, como o do Medina com
Callinan. O catarinense Tomas
Hermes está na nona bateria com
Wade Carmichael e precisa pas-
sar para entrar no grupo dos 22
primeiros do ranking que são
mantidos na elite do CT para o
ano que vem. Outro catarinense,
Willian Cardoso, entra na 11.a
bateria com Adrian Buchan e a
12.a e última será a do número 3
do Jeep Leaderboard, Julian Wil-
son, com o pernambucano Ian
Gouveia.

O australiano precisa chegar
nas semifinais em Portugal para
impedir que Gabriel Medina con-
quiste seu segundo título mundial
por antecipação no MEO Rip
Curl Pro. Os dois fizeram a final
do ano passado em Supertubos e
a única chance de Medina con-
seguir isso é com o bicampeo-
nato na etapa portuguesa. Mas, o
bi mundial só poderá acontecer
se Filipe Toledo perder para Joan
Duru agora na terceira fase e Ju-
lian Wilson não passar das quar-
tas de final.

O MEO Rip Curl Pro Portu-
gal está sendo transmitido ao vivo
pelo www.worldsurfleague.com
e pelo Facebook Live e pelo apli-
cativo da World Surf League.
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O piloto Alberto Otazú (Al-
pie Escola de Pilotagem/Insti-
tuto Desenvolve/AVSP/Imab/
Rolley Ball) venceu na terça-
feira (16) o GP Nelson Piquet,
em comemoração aos 35 anos
da conquista do bicampeonato
de Fórmula 1 pelo brasileiro.
A prova no Kartódromo de In-
terlagos, em São Paulo (SP),
foi válida pela sexta e penúlti-
ma etapa do Campeonato Kar-
teiros Interlagos.

“Fiquei muito feliz em ven-
cer uma prova tão importante e
significativa quanto esta, ainda
mais na minha estreia como
convidado em um campeonato
tão forte como o Karteiros”,
comemorou o piloto de 17 anos,
que festejou a sua 30ª vitória em
campeonatos neste ano.

Curiosamente, Otazú ven-
ceu todas as provas que dispu-
tou em homenagem a pilotos de
Fórmula 1. No ano passado foi o
primeiro colocado no GP Alex
Dias Ribeiro, e no começo des-
te mês venceu o GP Emerson
Fittipaldi. Essa semana comple-
tou-se 35 anos do segundo títu-
lo de campeão mundial de F1 de
Nelson Piquet. No dia 15 de ou-
tubro de 1983 ele recebeu a
bandeirada de chegada do GP da
África do Sul na terceira posi-
ção e entrou de vez para a his-
tória como um dos grandes pi-
lotos de todos os tempos.

Na tomada de tempos o lí-
der do Campeonato Karteiros
Interlagos Fábio PL garantiu a
pole position, seguido de Jo-

Brasil Ride

Disputa feminina tem recorde de
inscritas e é promessa de fortes emoções

Kartismo: Alberto Otazú
vence GP Nelson Piquet
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Grid do GP Nelson Piquet com Fábio PL na pole position

hnny Silva, Alberto Otazú e
Nelson Reple. Na largada Fá-
bio e Alberto largaram melhor,
mas os quatro primeiros fica-
ram trocando de posição a cada
volta, até que na sexta passa-
gem Otazú assumiu a ponta de-
finitivamente.

Aproveitando a disputa en-
tre os outros pilotos, ele chegou
a abrir uma vantagem de três se-
gundos, e depois foi muito re-
gular para manter a distância,
mesmo com os adversários se
empurrando e usando o vácuo
para tentarem se aproximar. A
diferença entre o vencedor e o
segundo colocado Johnny Silva
– autor da volta mais rápida -
depois de 17 voltas foi de 2s937.

“O Otazú foi extremamen-
te constante e conquistou uma
boa e merecida vitória. Eu al-
cancei o meu objetivo de am-
pliar a vantagem na liderança do
campeonato, mesmo deixando
de terminar em segundo por ape-
nas 70 milésimos de segundo”,
comentou Fábio PL, que agora
tem 17 pontos de vantagem so-
bre o novo vice-líder Johnny Sil-
va. Faltando uma prova para o en-
cerramento do certame, ainda
estão em jogo 37 pontos.

Em seis etapas realizadas o
Karteiros Interlagos não teve
repetição de vencedores: Fá-
bio Cunha venceu a abertura do
campeonato, com Johnny Sil-
va, Fábio PL, Igor Mori, Vini-
cius Silva e Alberto Otazú ven-
cendo as seguintes. Visite
www.karteiros.com.br

A nona edição da Brasil Ride
começa neste domingo (21),
em Arraial d’Ajuda, em Porto
Seguro, com uma ótima notícia
para o ciclismo feminino: em
2018 a disputa entre as mulhe-
res será a mais acirrada da his-
tória, com recorde de
participantes. São 65 inscritas
ao todo, com 18 duplas  confir-
madas na elite feminina, en-
quanto outras 29 competem
na categoria mista. Assim, a
promessa é de briga boa pe-
las duas jersey em jogo: a
Camisa Laranja, para o me-
lho r  t ime  f emin ino ,  que
soma ainda 120 pontos nos
rankings mundial e olímpico, e
a Camisa Azul, para a melhor
dupla das Américas.

Com o pelotão feminino de
36 ciclistas, a Brasil  Ride
2018 supera seu recorde de
mulheres do ano passado, quan-
do teve 12 duplas, e dobra em
relação aos dois anos anterio-
res, 2015 e 2016,
quando contou com oito equi-
pes na categoria. Com o gran-
de número de inscritas, é pra-
ticamente impossível apontar
candidatas ao título. Assim, as
atuais campeões, Raiza Goulão
e Margot Moschetti (FRA), for-
mando a equipe PMRA Racing
Team /CST Sandd American Ea-
gle MTB Racing Team, não de-
vem ter vida fácil na defesa da
Camisa Laranja.

É grande a lista de equipes
que prometem fazer frente à
Raiza e Margot, com algumas

parcerias estrangeiras e outras
entre brasileiras: Jaqueline
Mourão e a canadense Cindy
Montambault (Jacky & Cindy);
a noruguesa Marianne Bergli e
a zimbabuana Stacey Hyslop
(Ciovita); a portuguesa Ilda Pe-
reira e a espanhola Mayalen
Noriega (Casa Myze Team); as
norte-americanas Hanna Fin-
champ e Kaysee Armstrong
(USA Adventure Girls); Rober-
ta Stopa e Sabrina Gobbo (No
Limits Team); Ana Luisa Pani-
ni e Karen Olimpio (Power
Girls Kana); Viviane Favery e
Marcella Toldi (Cannondale
Brasil Women); as espanholas
Sandra Santanyes e Anna Rami-
rez (Olympia / Esteve Team);
entre outras.

De volta ao mountain bike -
Após quase dez anos sem com-
petir, a brasileira Jaqueline
Mourão fez seu retorno
ao MTB em 2018 e tem na Bra-
sil Ride uma experiência iné-
dita em sua carreira. “Sempre
acompanhei a ultramaratona,
mas quando parei de competir,
há dez anos, ela não existia. Vou
com a Cindy, uma atleta cana-
dense muito forte e uma pes-
soa bem legal. Será nossa se-
gunda corrida juntas. O obje-
tivo é somar pontos para cres-
cer nos rankings internacio-
nais e melhorar minha posi-
ção de largada nas próximas
Copas do Mundo de MTB em
2019. Filosofia de aprendiza-
do. Nunca competi tantos dias
seguidos e temos que ser cons-
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Ciclismo Mayalen Noriega e Ilda Pereira

tantes e regulares. Escutar o
corpo e respeitar os seus limi-
tes e de sua companheira tam-
bém”, define Jaqueline, campeã
brasileira de 2018.

Campeã africana estreia em
provas por etapas - Atual cam-
peã continental da África e tam-
bém nacional do Zimbábue, Sta-
cey Hyslop faz na Brasil Ride
sua estreia em provas de está-
gios. Também será sua
primeira competição ao lado
da norueguesa Marianne.
“Esta será a minha primeira
corrida de etapas em longas
distâncias, algo novo para mim.
Marianne e eu vamos para o
Brasil e daremos o nosso me-
lhor. Com relação às expecta-
tivas, veremos de acordo com
as sensações e avaliaremos a
competição dia a dia. A partir
daí, eu acho que vai ser uma
corrida muito estratégica”, des-
taca Stacey.

Dupla luso-espanhola afina-

da para a Brasil Ride - Diferen-
te de algumas adversárias, que
competirão juntas pela primei-
ra vez na Brasil Ride, a portu-
guesa Ilda Pereira e a espanho-
la Mayalen Noriega têm a seu
favor o fato de terem competi-
do algumas corridas juntas em
2018. “Para mim, a Brasil Ride
é a concretização de um sonho.
Há dois anos esperava a opor-
tunidade para estar aqui no
País. A expectativa é alta, por-
que vou competir com
uma parceira fantástica. Maya-
len e eu nos damos muito bem
e já corremos várias provas de
dupla. Estar no Brasil e fazer o
que eu mais gosto é uma reali-
zação. Estou emocionada de-
mais, porque sei que terei sen-
sações diversas em um país es-
pecial para nós, portugueses, e
estarei em cima da minha bici-
cleta e em uma paisagem espe-
tacular”, diz a portuguesa Ilda. 

História do MTB feminino

na prova - Além da expectativa
de ter a disputa mais equilibra-
da entre as mulheres até hoje, a
Brasil Ride juntará em seu pe-
lotão 18 dos 30 títulos brasi-
leiros do cross country olím-
pico (XCO) feminino na histó-
ria do País, entre 1989 e 2018.
Jaqueline Mourão, com cinco
títulos, Raiza Goulão, com três,
e Roberta Stopa, terão a com-
panhia da maior vencedora do
mountain bike nacional na mo-
dalidade XCO, Adriana Nasci-
mento, campeã nove vezes, oito
entre 1995 e 2002, e eneacam-
peã em 2007, que competirá na
categoria corporativa com o
presidente da Specialized Bra-
sil, João Firmo, e o represen-
tante da marca Carlos Taguá.

A ultramaratona - Conside-
rada a Giro d’Itália do MTB
mundial, a prova marcada para
os dias 21 a 27 de outubro, no
Extremo Sul da Bahia, oferece
um desafio e tanto para os

540 atletas do mundo inteiro.
Durante sete dias, os partici-
pantes têm pela frente cerca de
600 km e quase 11.000 m de
altimetria acumulada, entre tri-
lhas e estradas de terra que li-
gam Arraial d’Ajuda, em Porto
Seguro, a Vila Brasil Ride,
construída em Guaratinga. 

No sétimo e último dia da
competição, o sábado (27),
mais de 1.200 ciclistas de todo
o País juntam-se às estrelas do
mountain bike internacional,
para a disputa da Maratona dos
Descobrimentos. Uma oportu-
nidade única de pedalar e ver de
perto os melhores mountain
bikers do mundo.

Programação ao vivo - A
nona edição da Brasil Ride se-
guirá o padrão das duas últimas
edições, com programação ao
vivo durante oito dias, na fan
page oficial:
www.facebook.com/BRASIL-
RIDE.


